
 

اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با 

 شان  نیازهای ویژه

 1آبادیبلقان، مصطفی 1اصغری نکاح سید محسن دکتر

 چکیده

شان، نه تنها منجر به ایجاد حاالت های مثبت یا منفی والدین نسبت به کودکان دارای نیازهای ویژهنگرش
شود، بلکه به صورتِ مستقیم  هیجانی مطابق با آن نگرش در کودک، والدین و در دیگر اعضای خانواده می

ای و توانبخشی را نیز تحت تأثیر قرار ی، مشاورهآموزشت ای، پیگیری و دریافت خدماو به صورتِ واسطه
شان و ارایه برنامه بهبود نگرش از این رو ارزیابی نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه. دهد می

بنابراین هدف از این مطالعه اعتباریابی و تجدید نظر در مقیاس نگرش والدین کودکان با . حائز اهمیت است
دربرگیرنده ش جامعه پژوه. یابی بودتوصیفی از نوع زمینهش روش پژوه. فرزندشان بودنیازهای ویژه به 

با نیازهای ویژه و  آموزان دانششان در مدارس ابتدایی  یژهوتمامی والدینی بود که کودکان با نیازهای 
تصادفی ی نفری به شیوه 411ای نمونه. ثبت نام شده بودند 6381-86مراکز توانبخشی در سال تحصیلی 

های میانگین، ها در سطح توصیفی از آمارهبرای تجزیه و تحلیل داده. ای از این مدارس انتخاب شدخوشه
های همبستگی پیرسون، و تحلیل عاملی انحراف استاندارد، درصد فراوانی و در سطح استنباطی از آزمون

نشان دادند که مقیاس نگرش  هایافته. استفاده شد LISRELو  SPSSتأییدی از طریق نرم افزارهای 
تواند در از این رو استفاده از این مقیاس می. باشدمقیاسی روا و پایا می ،شانوالدین به فرزند با نیازهای ویژه

گران  گران و پژوهش شان به درمان یژهوبررسی و سنجش نگرش والدین نسبت به کودکان دارای نیازهای 
 .حوزه آموزش و توانبخشی کمک کند

 اعتباریابی، مقیاس، نگرش والدین، کودکان با نیازهای ویژه :هاید واژهکل
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 بااما والدین کودکان . آیدبه نوع خود برای والدینش، ویژه به حساب می یهر کودک
ر مواجهه شان برای  برای یافتن راهی جهت آماده کردن فرزندان نیازهای ویژه و غلبه ب

د با چالش روبرو هستن، پیش آیدمشکالتی که ممکن است در آینده برایشان 
نیازهای ویژه فشار با والدین کودکان معمول  طور به(. 5117، 5و راجو 6راویندراندان)

سازد ها را قادر میای که آنشیوه. شوندو با استرس زیادی روبرو می تجربه کردهزیادی را 
گوناگونی بر سالمت  اشکالتواند به آمده سازگار شوند، میفشارهای پیشتا با اتفاقات و 

  4؛ نقل از پال6884، 3کوناچیمک)شان تأثیر بگذارد خود، کودک و دیگر اعضای خانواده
 (. 6889، 2و چندوری
ر  نه شانوالدین و کودک با نیازهای ویژه  تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند بلکه سای

ر .دهندیعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار می نظام خانوادهاعضای  ه دیدگا اساس ب
ر و پذیرند یم اثر هم از خانواده به خانواده، اعضای سیستمی  بنابراین .گذارند یم اثر هم ب
 در تغییر و چالش ایجاد و ویژه مسایل بروز باعث عضو یک برای یا مسئله گونه  هر وجود
 بایست میا یک کودک با نیازهای ویژه ر دارای بنابراین، خانواده .ددگر می خانواده نظام

کودک دارای  به سخن دیگر همچنان که. برشمرد "ویژه نیازهای دارای خانواده"به عنوان
 عوامل به عنوان تواند می نیز خانواده های نگرش گذارد، می اثر خانواده نیازهای ویژه بر

اصغری نکاح و سعیدی رضوانی، )بگذارد  اثر کودک عملکرد بر بازدارنده یا کننده تسهیل
ر پیکر خانواده  با نیازهای ویژه وجود کودک(. 6393 اغلب ضایعات جبران ناپذیری را ب
به حدی است که  پذیری خانواده در مقابل این ضایعه، گاه میزان آسیب. کندمی وارد

ریمانی، آقامحمدیان ن)شود شدیدی می وضعیت سالمت روانی خانواده دچار آسیب
هایی یابند، واکنشوالدین وقتی از مشکل فرزند خود اطالع می(. 6391شعرباف، و رجبی، 
این پیوستار عبارتست . در یک پیوستار قرار دارد به عنوان معمولدهند که از خود نشان می

اری نگری، و سرانجام سازگضربه روحی، انکار، خشم، تأسف و ناامیدی، پوچی، واقع: از
از نوع  اغلبگردد، مسائل و مشکالتی که برای والدین ایجاد می(. 6895، 1بیهورن)
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توان به گرایش فرد به نشان دادن نگرش را می. شودنگرش آنان به فرزندشان ایجاد می
تعریف کرد  ویژه ایمنفی یا مثبت نسبت به شخص، شیء، وضعیت و یا اتفاق  واکنش
و نحوه(. 6895، 5؛ توماس6892، 6آیکن) ی رفتار، احساس، ادراک، واکنش، 

نماید ها را به فرزندشان مشخص میگذاری والدین نسبت به فرزندشان، نگرش آن ارزش
 (. 5115، 3گوندر)

ی به طور ضعیفی برای پوشش دادن به نحوه« 4نگرش»عنوان ( 5115)در مطالعه گوندر 
شده  برده والدین به فرزندشان به کار یاه و احساسها  ها، تعامل ها، ادراکرفتار، ارزش

نزدیکترین اصطالح به این موارد بود، هرچند که شاید به « نگرش»بدین معنی که، . است
ی این موضوع از آنجایی که پیشینه. خوبی نتواند مفهوم را به طور کامل به مخاطب برساند

ویژه بسیار مهم  نیازهایبا نگرش والدین برای موفقیت در مراقبت از کودکان ، نشان داده
: اند کرده یادآوری( 6882) 1و کویا 2طور که، آتکینسون ، و همان(5115گوندر، )است 
گزینند، تا برمی دارای نیازهای ویژه خویشای که والدین برای تعامل با کودک شیوه
و  ازی ادراک والدین به نحوه یحد ر روی آنها  این نیازهاتأثیر عملی نیازهای کودک  ب

ذهنی نسبت منفی بیشتری  توان کم کودکان( 5115)نظر گوندر  از هر چند . بستگی دارد
و ذهن افراد نسبت به آن در مورد مشکالتی به طور کلی تر است، اما ها منفیدریافت کرده 
این طور قضاوت کرد  دارند، نباید با نیازهای ویژهکه والدین به خاطر داشتن یک کودک 

ها و آسپرگر نگرانی ذهنی از والدین دارای کودک توان کمودک که؛ والدین دارای ک
ی ی برخورد و مقابلهمشکالت بیشتری دارند، بلکه این نگرش والدین به مشکل و نحوه

در نتیجه، . دهدهای والدین را تحت تأثیر قرار میوالدین با مشکالت است که نگرانی
که فقط بر روی والدین ( 5115)ر ی گوندبررسی نگرش در این پژوهش برخالف مطالعه

بود، بر روی تمام والدین که دارای کودکی با نیازهای ویژه هستند، توان ذهنی  کمکودکان 
والدین پس از طی دوره انتظار نه ماهه، وقتی با این معضل در فرزندشان  .صورت گرفت
از امواجه می و مشکالتی  از ناامیدی، ناکامی، افسردگی  ین قبیل به شوند، فوج عظیمی 
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ر  ونگاه سنگین ترحم اقوام، دوستان . آیدمی شان سرا  آشنایان همگی عواملی هستند که ب
 کنند یمی گوناگون این موضوع را تأیید ها پژوهش، والدین تأثیر منفی خواهند داشت

و خرم آبادی، ) ؛ خرم آبادی، پوراعتماد، طهماسیان، و چیمه، 6391چیمه، پوراعتماد، 
(. 6887، 3؛ هلر، هسی، و رویتز5161، 5؛ میرسکات، رویرز، و وارین6887، 6؛ مارکز6399
تشخیص ضعف و ناتوانی اولیه یها اند که واکنشها نشان داده پژوهش ی والدین به دنبال 

دوسوگرایی، عصبانیت، سردرگمی، انکار، ترحم به خود، شرم، : فرزندشان عبارتند از
از بین بردن  احساس درماندگی، افسردگی، ناامیدی، گناه، غم، سوگ، طرد، شوک، 
از پال ؛6891کوناچی، ؛ مک6881، 4مری)ناگهانی کودک و خودکشی ناگهانی  و  نقل 

با ها در برخورد با فرزند آن واکنشی رفتار والدین و در نگرش و نحوه (.6889، چندوری
اثرگذار می. عواملی اثرگذار هستند شان یژهونیازهای  وان به نگاه منفی جامعه تاز بین عوامل 

از این رویکرد بررسی نگرش والدین دارای کودک  (.5115گوندر، )و اطرافیان اشاره کرد 
ر کنش والدین با کودک دارای  از نظر شناسایی عوامل اثرگذار ب با نیازهای ویژه نه تنها 
رنامه های آموزش  نیازهای ویژه واجد اهمیت است، بلکه همان طور که در ارزیابی ب

بررسی نگرش والدین دارای کودک با نیازهای ( 6393اکبری،)ت خانواده نیز مرسوم اس
و شناسایی وضعیت نگرشی این والدین و جهت تدوین برنامه های  ویژه از منظر ارزیابی 

 .باشد یمآموزشی و توان بخشی مناسب برای آنها نیز دارای اهمیت و ارزش کاربردی 
زمینه سنجش نگرش والدین، از ر ی انجام شده دها پژوهشبه اینکه در  با توجه

پرسشنامه های پژوهش گر ساخته ای استفاده شده است که اغلب بر دیدگاه والدین در 
مبارکی و باقری )اند  بودهدیدگی متمرکز  یبآسبرنامه ها و یا بر دانش آنها در مورد د مور
از قبیل و به مسایل هیجانی و روان شناختی ( 6393؛ اکبری،6395زاده، نگرش این والدین 
و حمایت محبت، شرم و پذیرش افراطی توجه نشده است، بنابراین  زدگی، ناکامی، ناامیدی 

وجود یک مقیاس نگرش سنج مناسب برای والدین کودکان با نیازهای ویژه ضروری 
 .است

و هنجاریابی  به همین دلیل پژوهش حاضر که بتواند  استابزاری به دنبال تجدیدنظر 
رو، هدف از این. شان بسنجدی نگرش والدین را نسبت به فرزند دارای نیازهای ویژهنحوه
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با است که آیا مقیاس نگرش والدین به فرزند  سؤالحاضر پاسخگویی به این  پژوهش از
ست؟ آیا بین الفه در فرهن  ایرانی ؤمقیاسی روا و پایا برای سنجش این م شان یژهونیازهای 

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی شان یژهوبا نیازهای نگرش پدران به فرزند نگرش مادران با 

 روش

جامعه آماری این پژوهش شامل همه والدین  .این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بود
و خردساالن دریافت کننده خدمات آموزشی اکودکان با نی ابتدایی  و زهای ویژه دوره 
و مراکز  مشهد با نیازهای ویژه شهر آموزان دانشآموزش و پرورش مدارس تخصصی 

تصادفی  مشارکت کنندگان به شیوه. شهر مشهد بودتخصصی توانبخشی بهزیستی 
بدین صورت که واحد مدرسه یا مرکز توانبخشی به عنوان خوشه . انتخاب شدندای  خوشه

تعداد به  خوشههر پس از انتخاب و  بود نفر 411حجم نمونه . در نظر گرفته شدند
به علت مخدوش پس از گردآوری . برای والدین پرسشنامه ارایه گردید آموزان دانش
 .یافت کاهشنفر،  331به  این حجم پرسشنامه 14بودن 

نفر از آنان  541تعداد  نفر در این تحقیق شرکت کردند که 331: کنندگانشرکت
، انحراف 71/34= میانگین) سال متغیر بود 11تا  53ی سنی آنان از مادران بودند که دامنه

یی بود نفر از شرکت 91سطح تحصیالت (. 46/1= معیار نفر  23، %(3/33)کنندگان ابتدا
نفر لیسانس  62، %(9/2)نفر فوق دیپلم  64، %(1/58)نفر دبیرستان  76، %(6/55)راهنمایی 

ر از نف 66شغل %(. 4/1)نفر از آنان نیز فوق لیسانس بود  6، و سطح تحصیالت (5/1%)
نفر از مادران نیز  555، و %(8/5)نفر کارمند قراردادی  7،%(1/4)مادران کارمند رسمی بود 

از نظر جسمی دارای مشکل خاصی بودند %(. 2/85)دار بودند خانه چهل و هفت نفر 
از لحاظ جسمی دارای هیچ مشکل خاصی نبودند  671، %(1/68) نفر نیز  67، و %(3/73)نفر 

 %(. 6/7)نداده بودند  به این سؤال پاسخ
 سـال متغیـر بـود    19تا  55ی سنی آنان از پدران بودند که دامنه شرکت کنندگاننفر از  81
ــانگین) ــار98/31= می ــود  آنهــانفــر از  31ســطح تحصــیالت (. 13/7= ، انحــراف معی ابتــدایی ب
، و %(3/1)نفـر فـوق دیـپلم     1، %(6/56)نفر دبیرستان  51، %(4/59)نفر راهنمایی  57، %(8/37)

کارمنـد رسـمی بـود      درانپـ نفـر از   7شغل (. %3/1)نفر از آنان لیسانس بود  3سطح تحصیالت 
ــراردادی   61، %(4/7) ــد ق ــر کارمن ــزد   7، %(2/61)نف ــارگر روزم ــر ک ــر آزاد  65، %(4/7)نف نف
ــان آزاد بـود    6، و شـغل  %(3/41)نفـر آزاد   44، %(1/65) نفــر  64، و همچنـین  %(6/6)نفـر از آن
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هفـده نفـر از نظـر جسـمی دارای مشـکل خاصـی       %(. 7/64)این سؤال پاسـخی نـداده بودنـد    به 
نفـر   2، و %(9/71)نفر از لحاظ جسمی دارای هـیچ مشـکل خاصـی نبودنـد      73، %(8/67)بودند 

 %(.3/2)نیز به این سؤال پاسخ نداده بودند 
= میـانگین )ود سـال متغیـر بـ    61سـال تـا    6سنی فرزندان والدین شـرکت کننـده از    ۀدامن 
هـا پسـر، فرزنـد    از فرزنـدان آزمـودنی  %( 1/14)نفر  567جنسیت  (.95/5= ، انحراف معیار56/8
ــر، از آزمــودنی%( 8/33)نفــر  664 ــد پســر و هــم دارای  %( 2/6)نفــر  2هــا دخت هــم دارای فرزن

 32هـا ذهنـی،   از فرزنـدان آزمـودنی  %( 11/68)نفـر   14نوع ناتوانی و آسیب . فرزند دختر بودند
نفـر   61حرکتـی، و   -حسـی %( 6/31)نفـر   616شـنوایی،  %( 3/52)نفر  92، بینایی، %(4/61)نفر 
ــین   %( 11/3) هــا دارای از فرزنـدان آزمــودنی %( 3/66)نفــر  39چنـد معلــولیتی بودنـد، و همچن

 .اتیسم بودند اختالل 
APSNCS)شان دارای نیازهای ویژهبه فرزند نسبت مقیاس نگرش والدین  :ابزار

6). 
و  از بسطهای این مقیاس گویه. ساخته شد( 5115) 5این مقیاس اولین بار توسط گوندر

گوندر . به دست آمده است  4و بل 3های مقیاس نگرش والدینی شفرگسترش گویه
تدا این مقیاس را به صورت دو سر کور به زبان ناتالی( 5115) و پس از  نمود ترجمه  2اب

های این پرسشنامه گویه. آن را در یک جمعیت روستایی هنجاریابی کرد ،تهیه اولیه ابزار
والدین ی ها ها، و احساسرفتار، ادراک، تعامل، ارزش در مورد برای جمع آوری اطالعات
( 5115)که در مطالعه گوندر  است آماده شده شان یژهودارای نیازهای در رابطه با کودک 

پذیرش  خرده مقیاسز 2دارای ابزار این . یف شده استو در این مطالعه به عنوان نگرش تعر
، و (گویه 3) 8، ناامیدی(گویه 3) 9، ناکامی(گویه 3) 7زدگی ، شرم(گویه 9) 1و محبت
شده تدوین ذهنی  توان کماین پرسشنامه برای کودکان . است (گویه 7) 61افراطی حمایت
از آنجا که محتوا و قالب گویه ها است  های که در مورد گروهی کلی است در حداما 

                                                                                                                   
1. Attitudes of Parents with Special Needs Child towards Their Children Scale   
2. Govender 
3. Schaefer  
4. Bell 
5. Zulu Language 
6. Love and Acceptance 
7. Embarrassment 
8. Frustration 
9. Disappointment 
10. Overprotection 
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اندکی با در این پژوهش  مختلف کودکان با نیازهای ویژه نیز قابل استفاده است، از این رو 
با نیازهای کودکان  های مختلفگروهبر روی والدین تغییر و ویرایش شکلی گویه ها، 

و از کامالً   2های این مقیاس از نوع لیکرت طیف گزینه .اجرا شد ویژه موافقم تا گزینه ای 
فقم نمره. باشدکامالً مخالفم می و کامالً مخالفم نمره 2ی کامالً موا . گیردمی 6ی گرفته 

، 61، 8، 9، 7، 2، 4، 3، 5: گردند، عبارتند ازگذاری میی منفی نمرههایی که به شیوهگویه
 .  تر استی نگرش مثبتی بیشتر نشان دهندهنمره. 56، و 68
. ی نگرش به زبان فارسی ترجمه شدها، ابتدا پرسشنامهآوری دادهعبرای جم :اجرا ةشیو

و ارزیابی قرار گرفت، و پس از صاه تن از متخصسسپس این ترجمه توسط  ن مورد بررسی 
انجام یک مطالعه انجام شده برای  پس از . نفر از والدین داده شد 31ی پایه به اصالحات 

مفهومی رفع ویرایشی و وضوح به لحاظ  گویه هاالت موجود در ااجرای اولیه، اشک
و  در سطح مراکز ها  سپس پرسشنامه. ی نهایی پرسشنامه تهیه شدنسخهسرانجام گردید، 

بخشی کودکان با  با نیاز های ویژه و مراکز تخصصی توان آموزان دانشآموزش و پرورش 
اس، متن پیش از گویه های اصلی مقی. نیازهای ویژه تحت پوشش بهزیستی توزیع گردید

و  گرفته شده  رکت کننده در نظراشمبرای جلب رضایت متنی نیز اولیه آگاه سازی والدین 
از اطالع یابی عمومی  و اعالم آمادگی و رضایت، پژوهش زمینه در بود تا والدین پس 

 ز به این پرسشنامههمچنین چند سؤال جمعیت شناختی نی. اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایند
 . شد اضافه

 نتایج

 ۀضریب آلفا برای نمر. پایایی این مقیاس به روش آلفای کرانباخ محاسبه شد :پایایی
و همچنین ضرایب آلفای کرانباخ برای خرده مقیاس. است 91/1کلی مقیاس  های پذیرش 

و حمایت ، 75/1، 95/1، 16/1به ترتیب  افراطی محبت، شرم زدگی، ناکامی، ناامیدی، 
 .باشندمی 72/1، و 11/1

از متخص :روایی ن این صاروایی صوری و روایی محتوایی این مقیاس توسط چند تن 
های درون همبستگیرفت در  یمهمان طور که انتظار . حوزه مورد تأیید قرار گرفت
ارتباط مثبت قوی خرده مقیاس آن وجود  2نگرش و  یبین نمره کل (p<116/1) مقیاسی، 

و محبت )داشت   =12/1ناامیدی  ؛r= 29/1 ناکامی ؛r= 33/1؛ شرم زدگی r= 14/1پذیرش 
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r92/1 یافراطحمایت  ؛ =r .)دهد، نشان می 6طور که جدول شماره  ، همانافزون بر این
 .ای داردی قویهر خرده مقیاس با خرده مقیاس دیگر رابطه

 هاو میانگین و انحراف معیار آن های آنضرایب همبستگی مقیاس نگرش و خرده مقیاس 1جدول 

 میانگین 1 2 4 3 5 6 متغیرها
انحراف 

 معیار

 3/1 85/31      11/6 پذیرش و محبت. 6

 87/5 54/8     11/6 -55/1** شرم زدگی. 5

 66/3 67/9    11/6 37/1** -51/1** ناکامی. 3

 19/3 74/9   11/6 43/1** 58/1** -56/1** ناامیدی. 4

 63/1 41/51  11/6 43/1** -34/1** -51/1** 47/1** افراطی حمایت. 2

 12/63 8/77 11/6 92/1** 12/1** 29/1** 33/1** 14/1** نگرش کلی. 1

 .دار هستندمعنی 16/1در سطح ** 
 

، 6در این پژوهش برازش مدل عاملی با استفاده از مجذور خی: روایی عاملی تأییدی
، شاخص نیکویی 3، شاخص نرم نشده برازندگی5خطای میانگین مجذورات تقریب ۀریش
 LISRELیری نرم افزار کارگ بهو با  2هو شاخص نیکویی برازش اصالح شد 4برازش

به طور معمول برای سنجش برازش مدل، از چندین شاخص استفاده . صورت گرفت
از یوسفی، 5112) 1شود؛ که کالین و سان یم های زیر را پیشنهاد شاخص( 6381؛ نقل 
 : دهد یم

این شاخص به طور مفهومی نسبت به اندازۀ نمونه تغییر ( X²)و شاخص مجذور خی د
کند و تفاوت بین ماتریس کواریانس مشاهده شده و ماتریس کواریانس مدل را نشان می
شاخص را بدین خاطر که به تعداد  دهد که ارتباط بین متغیرها برابر صفر است، این یم

دهند، بلکه نسبت آن را با درجات نمونه حساس است به تنهایی مورد ارزیابی قرار نمی
، شاخص خوبی برای برازش 3دهند که مقدار کوچکتر از آزادی مورد محاسبه قرار می

                                                                                                                   
1. X² 
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Non-Normed Fit Index 
4. Goodness of Fit Index 
5. Adjusted Goodness of Fit Index 
6. Collins & Sun  
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 ،(RMESA)شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب . آیدمدل به حساب می
واریانس از مدل را به نسبت ماتریس  -شاخص میانگین باقیماندۀ ماتریس کواریانساین 

است و باید مقدار آن  21/1برش دهد و نقطه ای نمونه نشان میواریانس داده -کواریانس
، این شاخص برای مقایسه مدل (NNFI)شاخص نرم نشدۀ برازش یا . باشد 12/1کمتر از 

و دامنه آن بین صفر تا یک است و نقطه برش ( مدل صفر)رود  یمبا مدل مستقل به کار 
و هرچه به یک نزدیکتر باشد، برای برازش مدل و داده 81/1از بیشتر  ها قابل قبول است 

و ( GFI)شاخص برازش نیکویی یا . مدل بهتر است ارتباط میان واریانس  این شاخص 
ر چه مقدار آن به یک دهد، دامنۀ آن بین صفر و یک بوده و هکواریانس را نشان می

دهد و سرانجام شاخص اصالح نزدیکتر باشد، شاخص برازش بهتری از مدل را نشان می
نشان ، را که نیاز به اصالح باشد GFIمقدار اصالح شدۀ ( AGFI)برازش نیکویی یا 

ها در مقدار این شاخص(. 6381؛ نقل از یوسفی، 5112، 6جارزگاگ و سوربوم)دهد  می
 .نشان داده شده است 5جدول شماره 

 های نیکویی برازششاخص 2جدول 

Df λ هاشاخص
2

 p-value RMSEA NNFI GFI AGFI 

ر  91/1 86/1 85/1 111/1 11/6 42/448 547 مقدا
 

λنسبت نشان داده شده است،  5طور که در جدول  همان
ه مقدار قابل است ک df 44/1به  2

شاخص . در این مدل این شاخص صفر است RMSEAشاخص . آیدقبولی به شمار می
NNFI 85/1  و شاخصGFI  نیز  سرانجام. باشنداند که مقدار مناسبی میبه دست آمده 86/1نیز
ه مناسب بودن سایر شاخص 91/1 نیز AGFIشاخص  ا توجه ب توان ها میبه دست آمده است که ب

 .با قدری مسامحه نادیده گرفت( 81/1)را از مقدار قابل قبول  AGFIعدول شاخص 
نتیجه  توان میهای نیکویی برازش، با توجه به معناداری نیکویی برازش و مقدار مناسب شاخص

  .عاملی از برازش خوبی برخوردار است 2گرفت که مدل 
 .دهدمینمایش عاملی را  2، مدل 6 هنمودار شمار

 

                                                                                                                   
1. Jarzgaug & Sorboum 
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 شان یژهوبا نیازهای نمودار بارهای عاملی مقیاس نگرش والدین به فرزند  1نمودار 

قابل قبول نمایش داده شده است، بارهای عاملی اکثر آیتم 6طور که در نمودار  همان ها 
ان توان از آنها نیز با توجه به تأیید مدل میی آیتمهستند و در رابطه با بارهای عاملی بقیه

 .پوشی کردچشم
 .دهدنشان می عاملی را 2ها در مدل بارهای عاملی گویه 3جدول شماره 

 عاملی 7های در مدل بارهای عاملی گویه( 3جدول 

 عاملی بار محبت و پذیرش

بینم که چقدر خوش شانسم، خدا خیلی بیشتر از کنم، میوقتی به این فرزندم فکر می. 6

 .است داشتههای دیگر به فرزند من لطف بچه
53/1 

ها وجود دارد، این است که وقت یکی از چیزهایی بدی که در بزرگ کردن این بچه. 4

 .کافی برای انجام کاری که دوست داری، نخواهی داشت
48/1 

ه. 1  43/1 .اممن این واقعیت را که فرزندم دارای اختالل است، پذیرفت

 16/1 .داشتماین اختالل نبود، او را بیشتر دوست میاگر فرزندم دچار . 7

 4/1 .کنمام، بیشتر به این فرزندم رسیدگی میبه جای پرداختن به کارهای اصلی. 65

 41/1 .آورداین فرزندم به شیوه خودش لحظات لذت بخشی را برای خانواده به ارمغان می. 61

 54/1 .مراقبت کنم، احساس خوبی دارمتوانم از این فرزندم بینم که میوقتی می. 51

 15/1 .کنندبرایم مهم نیست که مردم چگونه به این فرزندم نگاه می. 55

 عاملی بار شرم زدگی

 19/1 .کشم از اینکه این فرزندم را با خودم ببرمروم، خجالت میوقتی به مراسمی می. 9

 43/1 .امسرافکنده شدهگاهی اوقات به خاطر این فرزندم خجالت زده و . 68

ر وقتی مردم درباره این فرزندم از من پرس و جو می. 54  21/1کنند، خجالت زده و شرمسا
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 .شومنمی

 عاملی بار ناکامی

 18/1 .دیده، یک کار اعصاب خُردکن استبزرگ کردن کودک آسیب. 5

را، خُرد خواهند ها سروکله بزند ها اعصاب کسی که مجبور است هر روز با آناین بچه. 3

 .کرد
7/1 

 29/1 .شدتر بود، مراقبت از او آسانتر میاگر سرو کله زدن با این فرزندم کمی لذت بخش. 8

 عاملی بار ناامیدی

 16/1 .کردم ناامیدی احساس این اختالل را دارد، فرزندم فهمیدم که وقتی. 2

 72/1 .کندفکر کردن در رابطه با آینده این فرزندم مرا غمگین می. 61

 29/1 .ای داشته باشدامیدی ندارم که این فرزندم بتواند روزی زندگی عادی. 56

 عاملی بار حمایت افراطی

 15/1 .کنمکند که من تنها کسی هستم که او را درک میاین فرزندم، احساس می. 66

 41/1 .ای نزندمن همیشه مراقب این فرزندم هستم تا به خودش صدمه. 63

 12/1 .اگر این فرزندم به بیرون از خانه یا حیاط برود، به خطر خواهد افتاد. 64

ام که کسی به این فرزندم نزدیک شود، احساس ناراحتی کرده و آماده وقت هر. 62

 . اتفاقی رخ ندهد
14/1 

خواهم کامالً مراقبم که مبادا آن کار برای او خیلی از این فرزندم کاری می وقت هر. 67

 .شدسخت با
31/1 

های دیگر از این فرزندم کنم که باید در مقابل اظهارات و سخنان بچهاحساس می. 69

 .دفاع کنم
31/1 

 33/1 .دهمهمیشه نیازهای این فرزندم را در اولویت قرار می. 53
 

شان و خرده میانگین و انحراف معیار نگرش والدین به فرزند با نیازهای ویژه ،4جدول 
 .دهدرا نشان میهای آن به تفکیک جنسیت والدین  مقیاس
 

های شان و خرده مقیاسمیانگین و انحراف معیار نگرش والدین به فرزند با نیازهای ویژه( 4جدول 
 آن به تفکیک جنسیت والدین  

د والدین متغیرها ر میانگین تعدا  انحراف معیا

پذیرش و 

 محبت

 78/4 18/59 81 پدران

 48/1 14/35 541 مادران

 شرم زدگی
 93/5 49/8 81 پدران

 14/3 64/8 541 مادران
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 ناکامی
 65/3 13/9 81 پدران

 66/3 55/9 541 مادران

 ناامیدی
 11/3 52/9 81 پدران

 6/3 84/9 541 مادران

حمایت 

 افراطی

 24/2 48/69 81 پدران

 5/1 67/56 541 مادران

 نگرش کلی
 46/66 7/75 81 پدران

 81/63 89/78 541 مادران
 

ه فرزند ی نحوهبرای مقایسه ا نیازهای ی نگرش والدین ب ه تفکیک جنسیت از  شان یژهوب ب
 .دهدمستقل را نشان می tنتایج تجزیه و تحلیل  2جدول شماره  .مستقل استفاده شد tآزمون 

فرزند با نیازهای نگرش والدین به تفاوت میانگین نمرات میانگین، انحراف معیار و ( 7جدول 
 ی آنها اسیخرده مقشان و  ویژه

  متغیرها
آزمون همگنی 

 t df p های لوین واریانس
F p 

 <116/1 11/535 66/1 <116/1 77/51               ها همگن نیستند       واریانس پذیرش و محبت
 374/1 334 84/1 335/1 84/1              ها همگن هستند       واریانس شرم زدگی
 117/1 334 26/1 799/1 17/1 هستندها همگن واریانس ناکامی
 119/1 334 93/6 246/1 37/1 ها همگن هستندواریانس ناامیدی

 <116/1 334 13/3 693/1 79/6 ها همگن هستندواریانس حمایت افراطی
 <116/1 88/514 99/4 119/1 54/7 ها همگن نیستندواریانس نگرش کلی

 

شده است، بین پدران و مادران در نشان داده  1همان طور که در جدول شماره 
(. p <001/0)داری وجود دارد شان تفاوت معنیدیدهی نگرش به فرزندان آسیبنحوه

و ( p <001/0)و محبت ش های پذیرهمچنین بین پدران و مادران در خرده مقیاس
یازهای ( p <001/0)حمایت افراطی  با ن داری وجود شان نیز تفاوت معنی یژهواز فرزند 

، و شرم زدگی (p>01/0)، ناامیدی (p>01/0)های ناکامی در خرده مقیاس. دارد
(01/0<p )ی دهندهی بیشتر نشاناز آنجایی که نمره. داری وجود نداردتفاوت معنی

با مراجعه به جدول نگرش مثبت نابراین  توان گفت که در متغیر ها می یانگینمتر است، ب
ی تری نسبت به شان مادران نگرش کلی مثبت یژهوازهای نگرش کلی والدین به فرزند با ن
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همچنین مادران پذیرش و محبت، و حمایت افراطی بیشتری نسبت به . پدران دارند
 .شان دارند یژهوپدران به فرزند با نیازهای 

 بحث

از  و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به فرزند  اعتباریابیحاضر پژوهش هدف 
نتایج . جنسیت فرزندشان نیز مورد مقایسه قرار گرفتهمچنین  .شان بوددارای نیازهای ویژه

ی نگرش والدین نسبت به پژوهش نشان داد که روایی محتوایی مقیاس تجدید نظر شده
روایی . ی ایرانی دارای روایی محتوایی مناسبی استدر جامعه ،شان یژهوبا نیازهای کودک 

عامل زیربنایی این مقیاس را  2جام رسید که نتایج، عاملی این مقیاس به روش تأییدی به ان
این عوامل عبارتند از محبت و پذیرش، شرم زدگی، ناکامی، ناامیدی، و حمایت . تأیید کرد
 یرزپایایی این مقیاس که به روش آلفای کرانباخ محاسبه شد، برای تمامی . افراطی
های روانسنجی جام این شاخصسران. ی کلی مقیاس قابل قبول بودها و برای نمره یاسمق

ی مورد مطالعه دارای روایی و پایایی قابل قبولی دهند که مقیاس حاضر در جامعهنشان می
 .باشداست و مقیاس مورد نظر قابل استفاده در تحقیقات و مطالعات بالینی و تشخیصی می

گنس و ؛ وی5115گوندر، )های مشابه پیشین همخوان بود  با پژوهشش نتایج این پژوه
؛ 5161، 5و شارما 6؛ الکهان5117راویندراندان و راجو، ؛ 5161؛ روزنبائوم، 5118همکاران، 
 (.6398؛ محبی نوبندگانی، نجفی دولت آباد، رامبد، و مبارکی، 5117و همکاران،  3پرشا

بر این ه با نیازهای ویژنشان دادند که اکثر والدین کودکان ( 5161)الکهان و شارما 
ها ناشی از شرایط تغذیه، ی آنهستند که علت تولد چنین فرزندی در خانوادهعقیده 

ی بارداری، و عوامل ژنتیک نیست، بلکه به دلیل گناهی است که مشکالت زایمان، دوره
و او را به عنوان یک از این رو نگرش آن. اندمرتکب شده ها نسبت به فرزندشان مثبت بوده 

راویندوران و راجو . کنندحمایت افراطی زیادی از وی می امتحان الهی در نظر گرفته و
با ( 5117)ذهنی و پرشا و همکاران  توان بر روی والدین کودکان کمش با پژوه( 5117)

 .به نتایج مشابهی دست یافتنده با نیازهای ویژبر روی والدین کودکان ش پژوه
، گوندر (6398)ران ، محبی نوبندگانی و همکا(6393) اصغری نکاح و سعیدی رضوانی
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ی نگرش بر نحوهش با پژوه( 5161)، و روزنبائوم (5118)، ویگنس و همکاران (5115)
نشان دادند که نگرش به وضعیت تحصیلی، ه با نیازهای ویژافراد و والدین بر کودکان 

بدین معنی . اجتماعی، و همچنین میزان مذهبی بودن آنان بستگی دارد -وضعیت اقتصادی
پذیرند، همچنین افرادی که را بیشتر میه با نیازهای ویژتر کودکان مذهبیکه افراد 

تری به این کودکان داشته و افرادی که دارای تحصیالت باالتری دارند نگرش مثبت
ای که دارند، اجتماعی باالتری هستند، به خاطر استطاعت مالی -وضعیت اقتصادی

در یک بیان موجز و به طور . ری دارندها و مشکالت کمتری داشته و نگرش بهت نگرانی
مقیاس ترجمه توان گفت که میش از این پژوه به دست آمده هایکلی، بر اساس یافته

سطوح  ،شانفارسی نگرش والدین به کودکان دارای نیازهای ویژه یو تجدیدنظر شده شده
از همسانی درونی را در میان والدین کودکان آسیب شهد دیده شهر مرضایت بخشی 

 دارای این مقیاس. این مقیاس دارای روایی محتوایی و صوری قابل قبولی است. داشت
نتایج تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این مقیاس یک . پایایی قابل قبولی است

پذیرش و محبت، شرم زدگی، ناکامی، ناامیدی، و حمایت  مشتمل برعاملی  2مقیاس 
همچنین مادران پذیرش . تری نسبت به پدران دارندکلی مثبتمادران نگرش  .است افراطی

. و محبت، و حمایت افراطی بیشتری به فرزند با نیاز های ویژه خود نسبت به پدران دارند
سرانجام مادران و پدران به یک اندازه احساس شرم زدگی، احساس ناامیدی، و ناکامی از 

 .دارند داشتن یک فرزند با نیاز های ویژه در خانواده
نگرش والدین به کودکان دارای  یتجدید نظر شده مقیاس که از آنجاییبه بیان دیگر 
برای شان در شرایط فرهنگی ایران دارای روایی و پایایی قابل قبولی است، نیازهای ویژه

برای بررسی توان این مقیاس را میارزیابی دیدگاه و نظرات والدین در برخی مطالعات 
 .والدین استفاده نمودوضعیت نگرش 

و شناسایی  از  مشکالتشانبررسی وضعیت نگرشی والدین  های  مؤلفهدر این حیطه یکی 
و ارزیابی خدمات آموزش  مهم در فرایند ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی به آنها 

توان از بررسی وضعیت والدین در  یمنیز  بدین منظور( 6393اکبری،)خانواده ها است 
ای و آموزشی  های مشاورهمداخلهن مقیاس این پژوهش جهت تدوی یها آزمونخرده 

در پژوهشی  هایفعالیت اجرای توان این مقیاس را برای ین مهمچنی. والدین استفاده نمود
دارای از آنجا که این ابزار . بکار گرفتوالدین کودکان دارای نیازهای ویژه  حیطه مسایل
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از آن باشد؛  یمس خرده مقیا 2گویه و دربرگیرنده  54 . استآسان برای والدین استفاده 
 شرایط فرزندشان به طور دلیل در طول زندگی خود بهدارای نیازهای ویژه والدین کودکان 

نسبت به  گیرند و های متعدد قرار میمکرر در معرض ارزیابی و تکمیل پرسشنامه
انگیزه همکاری اندک ی زیادها سؤالبا  هایی پرسشنامه از این رو دهند، نشان میی تمایل و 

و  ای و پژوهشیمشاوره -های آموزشیفعالیتدر  مقیاساستفاده از این  با مقاومت اندک 
و ضمن شناسایی وضعیت کلی نگرش با احتمال همکاری بیشتری همراه خواهد بود، 

از  یمنتواند  والدین به کودک با نیاز ویژه می  محبت، شرم و ی پذیرشها مؤلفهرخ مناسبی 
را نیز  والدین دارای کودک با نیاز ویژه گری افراطی زدگی، ناکامی، ناامیدی، و حمایت

های  خرده آزمون همچنین وجود .و نتایج قابل اعتمادتری را به وجود آوردترسیم نموده 
 .تر را ارائه خواهد نمود چندگانه اطالعات جزئی

 تصادفی ساده ۀگیری به شیو عدم امکان نمونهتوان به  میهای این پژوهش  محدودیت از
گردد که  پیشنهاد می .کاری اشاره کرد ۀو عدم همکاری پدران در پژوهش به علت مشغل

. های پژوهش به کمترین حد برسد تدابیری محدودیت کار بردنهای آتی با به  در پژوهش
نیز اجرا  های قومی تر مانند روستاییان و نیز در بین اقلیت همچنین این ابزار در جوامع سنتی

ی نگرش والدین به کودک با  گردد، تا بتوان سهم فرهن  سنتی را در ایران در نحوه
 .شان مشخص کرد یژهونیازهای 
 

 تشکر و قدردانی

دانند نهایت سپاسگزاری و قدرشناسی را به حضور  یمپژوهش گران بر خود الزم 
این پژوهش مرهون دقت  والدین شکیبا و فهیم کودکان دارای نیازهای ویژه مبذول دارند،

اعتماد و صبر و حوصله هاست، همچنین از مدیریت ی این عزیزان در تکمیل پرسشنامهنظر، 
اداره آموزش و پرورش  با نیازهای ویژه خراسان رضوی  آموزان دانشمحترم و کارشناسان 

ژه بخشی کودکان دارای نیازهای وی مشاوران مراکز آموزشی و مراکز توان و از مدیران و 
و از کلیه دانشجویان که در جمع های آوری دادهتحت پوشش اداره بهزیستی مشهد مقدس 

شایان ذکر است این مقاله . گردداین پژوهش نقش آفرین بودند، تشکر و قدردانی می
باشد که با حمایت مالی می( 68714با کد  5شماره )مستخرج از طرح پژوهشی دانشگاهی 

انجا  .م شده استدانشگاه فردوسی مشهد 
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